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Tol en de Begonia iiilgezoiiderd, nam op twee verschillende plaatsen, ieder niel grooter dan 
een vierkanten kilometer. Do eene ligt ergens vergeten aan den ouden l.lsel in den Goldcrschcn 
Achterhoek, waar de marke-woilanden (nu verkocht en verdeeld) éen steppe leken. 

De andere is niet een aaneengesloten geheel, maar ze wordt gevormd uil enkele polderland
reepjes met wilden plantengroei; zij ligt niet ver van de Haarlemmermeer. Heide terreinen 
zijn echter door mij elk oogenblik en dan sop de keper« beschouwd. 

Het geval van de Baslaard-Bidens, dat ik ook in De Levende Natuur meldde, maar dat 
misschien nog niet. gedrukt is, als dit artikel verschijnt, behoort er ook toe. 

Ltsse; W. E. DE MOL. 

P.S. Nog vergeet ik de vele gevallen van dubbolkronighcid by Anemone Pulsatilla 
(Wildemanskruid), niet bij de gecultiveerde soort, doch bij zuiver wilde. 

LANGS DE ZUIDERZEE. 

USSCHEN Medemblik en Enkhuizen, aan den Westfricschen zeedijk, ligt hel 
dorpje Andijk. Tol vóór korten tijd kon men het, zeker naar veler meening 
onbelangrijke plaatsje op geen enkele kaart vinden. Thans is het, vooral in 
den laatslen lijd geworden, een der welvarendste dorpen van West-Friesland, 
al draagt hel nog altijd den spolnaam van de Zelfkant der Streek. 

De zoeker naar zeldzame dieren en planten, de verzamelaar, ik bedoel 
niel direct den natuurliefhebber, vindt niets in de omgeving van dil dorp, waar geen enkele 
M», grond ongebruikt ligt; geen zeldzatnen vogel, geen zeldzame plant, geen zeldzaam insect, 
alleen hel ordinaire onder hel ordinaire. 

Te trachten de aandacht te vestigen op dil dorp, zou dus vrij nutteloos zijn, zoo er niet 
juist hier toch nog een eenige plek was, die men wellicht nergens zoo vindt, waar een 
geheel apart, ik geloof stellig niet le druk bestudeerd dierenleven is. Men heeft slooten en 
slootjes afgevischt en bakken en aquariums gevuld met de rijkste verscheidenheid van zoet-
waterbewoners, deze bestudeerd en menige interessante mededceling gedaan omtrent het 
leven dier dieren, maar de zeeflora en fauna vergelen. Hel is mijn bedoeling, na een beschrijving 
van deze plek en zijn omgeving, de aandacht te vestigen op een dier, dat hier zeer monig-
vulilig voorkomt en dat ook daardoor de bestudeering zoo dubbel waard is. Ik bedoel de 
Zuiderzee-krab. 

De Westfriesche zeedijk heeft hier wel zijn sterkste en hoogste gedeelte. Het wagenpad 
gaat er tegenover Medemblik vlak langs de kust. Hier is de zee tot 5 M. diep en de toch al 
kolossale dijk is hier nog, om het geweld van den Noordwesterstorm te keeren, op verschil
lende plaatsen versterkt door vrij vor in zee vooruitstekende steenen hoofden. Aan de Oost
zijde dier hoofden vindt men bij ebbe een driehoekig stuk zandgrond, grof en fijn schelpzand. 
Dat is het strand. 

Bij vloed staat de zee onmiddellijk tegen de kust. Onder Medemblik en Enkhuizen, waar 
de dijk niet te lijden heeft van den storm, is hij aanzienlijk lager. Hier ligt land buiten den 
dijk — buitenland geheeten, voor 't grootste gedeelte grond van de allerslechtste kwaliteit. 

Op de zandplaten aan den buitenkant der buitendijksche landstrook vindt men steeds een 
groot aantal meeuwen, in de zee koppels wilde eenden, heel in de verte soms een eenzamen 
aalscholver. Op de zandplaten, druk en bewegelijk, slrandloopers en tureluurs, die bijna alle 
aan den binnenkant van den dijk op de weilanden nestelen. Wulpen treft men hier zoo goed 
als niet aan. Bonte kraaien, waarvan de oudere zelfs des zomers overblijven, wat toch altijd 
zeker een zeldzaamheid blijft, vindt men hier vaak, ijverig zoekende naar mosselen en 
krabben, steeds in twist met de kapmeeuwen. 



LANGS DE ZUIDERZEE. 283 

Waar geen buitenland is, zijn vogels zeldzaam, 't Zijn een paar wulpen, die de kust langs 
trekken, een aalscholver, in den regel vrij ver van de kust, een mantelmeeuw, die gelijk een 
trouwe wachter, eenzaam op het einde van een hoofd zit, of daaromheen zwemt, om een 
paar dagen daarna le verdwijnen, een paar kapmeeuwen op den stroom van het Wagenpad; 
en legen den herfst, als voorboden van storm, ook andere meeuwen en verder langstrek
kende troepen scholeksters, hier Oost-Indische kieften geheeten; in strenge winters vrij 
menigvuldig koppels duikereenden tusschen de ijsschotsen, on nestelende in de gaten tusschen 
de glooiingsteonen, kwikstaart en steenvink. 

Een enkele maal wordt men verrast door de aanwezigheid van een zeehond, die echter 
eenige malen gehinderd, spoedig verdwijnt; maar bruinvisschen zijn talrijker, vooral in den 
voorzomer, wanneer ze jagen op de dan in de Zuiderzee aanwezige scholen ansjovis en op 
geep. Die bruinvisschen en ook de gepen, kunnen dan aardige verwoestingen aanrichten in 
de netten van de ansjovisvisschers. 

Waar bossen stroo en vuil geregeld op de glooiing liggen, vindt men vaak do bunzing 
en wezel, die hier een uitmuntende schuilplaats kunnen vinden in de gaten tusschen de 
steenen. Toch maken ze wel eens geen gebruik van die goede gelegenheid, om zich te 
verbergen, juist wanneer men verwachten zou van wel. 

Ik herinner me n.1. de wezeljachten, die wij als jongens hielden. Op de kruin van den 
dijk, die als rijweg dient, zijn steenen steeds in overvloed voorhanden. De kreet: «een wezel, 
een wees«, was voldoende, om direct een klopjacht te houden. Met steenen en onder groot 
geschreeuw werd het dier dan achterna gezeten. Het rende dan naar den benedenkant der glooiing, 
steeds achtervolgd door zijn belagers en dacht er stellig in zijn groote angst niet aan, hoe 
gemakkelijk en onvindbaar het zich had kunnen verbergen. 

Maar dat strand — dat is een dorado voor de jeugd. Al is het klein, ze graven er in 
het zand en springen en ploeteren er halfnaakt en naakt in het frissche water, of vangen op 
een uitgespreiden zakdoek, mol vier steenen op de hoeken en als aas een gescalpeerde krab, 
garnalen en jonge schelvisschen, of zitten mei een volharding, om er jaloersch op te worden, 
urenlang te hengelen op paling, knorhaan, gul en bot en in den voorzomer op geep. Die laatste 
hengelpartij geeft altijd visch. De geep is een groote gulzigaard en bijt direct toe. Hel aas 
hangt daarbij een dM. ondor de oppervlakte en bestaat uit een mootje spiering of bliek, die 
de jeugdige visschers krijgen van de ansjovisvisschers. Zoo'n hengolpartij, ook op paling, wordt 
daarentegen soms leelijk in de war gestuurd door krabben. Ook deze vinden spiering en bliek 
een niel te versmaden lekkernij. Al heel gauw merkt men de aanwezigheid van zoo'n ellendige 
krab aan het aas. Do paling trekt langzaam en zeker, of met een plotseling harden ruk den 
dobber steil naar beneden, de bot geeft den dobber kleine rukjes, de knorhaan trekt woest, 
maar de krab slikt natuurlijk het aas niet in. Hij pakt 't beet met de scharen en loopt er 
mee rond, totdat zij een goede plaats gevonden heeft. Onder hel verorberen, en dal duurt 
heel lang, rukt zij nu herhaaldelijk aan den dobber op de voor ingewijden bekende krabben-
manier. Jongens en krabben zijn dan ook geslagen vijanden. Een massa van die dieren wordt 
er ieder jaar door de ongevoelige jeugd gedood, ook, omdat de krab zoo'n mooi dier is om 
le doeden: le scalpeeren! 

Ook de palingvisschers, die hun fuiken hebben uitstaan aan de kust, haten, maar met 
een meer le rechtvaardigen haat, de krabben, die hun fuiken en visch vernielen. Bij het 
leegen worden de arme krabben dan ook onmeedoogenloos op de steenen verpletterd. 

Niettegenstaande die moordpartijen kan men van een vermindering van het aantal van 
deze dieren niets merken. 

In April, als het nog heel koud kan zijn, krioelen reeds de jonge krabben in groot getal 
tusschen het blaaswier, dat overal langs den zeekant met een breede, bruine band de kust 
versiert. Die jonge krabben zijn aardige, vlugge, maar echt venijnige beestjes. Direct grijpen 
ze met de vlugge schaartjes, echte knijpertjes, in je vleesch, wanneer je ze den vinger voor-
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houdt. Ze hebben alle dezelfde donkergroene kleur van boven; van onder lichtgroen en hel 
rugschild is nog niet ontsierd door de zeepokken, die bij volwassen krabben soms in groot 
aantal op het schild zitten, zoo zelfs, dal het dier er als 't ware mee bedekt schijnt. Minder 
vaak komen deze pokken voor op de buikzijde en de poolen van het dier. Ofschoon ze hun 
geen voedsel onttrekken en alleen hun schild gebruiken, om er zich op vast te hechten, zijn 
de krabben, die er veel te dragen hebben opvallend loom en traag. Veel erger zijn ze er 
echter aan toe, wanneer men overal op hel lichaam aan de onderzijde en op de poolen zwarte 
plekken ziet, die bij nader onderzoek rotte plekken schijnen te zijn. Door welke ziekte is de 
krab dan aangetast? Gezonde krabben met de smelslof ingeënt, krijgen reeds binnen betrek
kelijk korten tijd dezelfde ziekte, waaraan ze steeds sterven. 

Eigenaardig is het zeker, dal niet alle krabben er door worden aangetast. Hierover nader. 
De jonge krabben groeien vrij spoedig. Nog heel klein zouden ze uitstekend passen in 

een aquarium, in gezelschap van jonge gepen, aaltjes, jonge schelvischjes, garnalen en kleine 
kwallen. 

Hoe nauwlettend ik ook zocht, krabbenlarven vond ik nimmer aan de kust. Deze vreemde 
dieren, met groote stekels op rug en kop, leven in dieper water. Na herhaalde vervellingen 
komt het krabbetje te voorschijn, in 't begin slechts eenige mM. groot. 

Uitgezonderd de jonge en oude menschen hebben de krabben hier hoegenaamd geen 
vijanden, daar de meeuwen zelden aan de kust komen; ook voor andere dieren zijn ze 
geen gevreesde vijanden. Wel kunnen ze heel vlug loepen, de scharen zijn geweldige wapens 
en ze zijn kwaadaardig en heel vraatzuchtig, maar de overige zeebewoncrs winnen het in 
vlugheid verre van de krab. Deze leeft dan ook hoofdzakelijk van aas en bezit zijn scharen 
dan ook minder om zich te verdedigen en aan te vallen, dan wel om het gevonden of hel 
hem loegevoerde aas vast te houden en naar de monddeelen te brengen. Nu vindt men bijna 
algemeen vermeld, dat de krabben geweldige roevers zijn, dat zij jacht maken op zandspringers, 
garnalen en andere zeedieren. Wel zal een krab natuurlijk die dieren, wanneer ze onder het 
bereik van zijn scharen komen, zeker beet grijpen, ook zal hij wel eens pogingen aanwenden 
om een garnaal of zandspringer te bemachtigen, maar die pogingen worden zoo goed als 
nimmer met goeden uitslag bekroond. Het zijdelingsche loepen van de krab is een bijna 
onoverkomelijk beletsel om een levende prooi le bemachtigen. Wel weer wachten zij in een 
schuilhoek op wat de zee aanvoert en is dat een garnaal of visch, die alzoo onder het 
bereik van de scharen komt, nu ja, dan is die natuurlijk binnen. 

Een krab kan zijn aanvaller met de scharen geducht toetakelen. Hij bezit daarin een 
geweldige kracht. Het is onmogelijk de landen van de scharen van een flinke krab vaneen 
te houden. Zoo geducht sterk is hij en het toeknijpen in je vleesch doet je vergaan van pijn. 
Als alle aasdieren zijn ze buitengewoon vraatzuchtig: geen krab wijst ooit een stuk visch 
af, wanneer hel hem voorgehouden wordt, ja hij bijl met de schaar naar alles. Koddige dieren 
zijn het met hun zijwaartsche manier van loepen, vol energie zich hoog oprichtende op de 
poolen; als op commando klappende met de scharen naar alles wat hun in den weg komt. 
Ook kunnen zij zich vrij vlug achteruit bewegen in schuinsche richting. 

De wijfjes der krabben zijn veel kleiner dan de mannetjes. Ook is het lichaam van de 
mannetjes platter en de driehoekige, tegen het achterlijf toegeslagen staart heeft bij de mannetjes 
rechte, bij de wijfjes gebogen zijden. Gedurende den paartijd dragen de mannetjes geruimen 
lijd de wijfjes met zich mee aan de buikzijde. 

Die wijfjes bezitten op verre na niet de levendigheid der mannetjes. Men vindt ze veel 
zeldzamer aan de kust, men kan bijna zeggen alleen in den paartijd. Stil en de poolen toe
geslagen, zitten ze tusschen het blaaswier. Loepen doen ze zelden, ofschoon ze hel goed 
kunnen. Van haar scharen bedienen zij zich niel om zich le verdedigen. Neemt men ze op, 
dan houden ze zich als dood, met poolen en scharen toegevouwen. 

Nu ziet men krabben van verschillende kleur: 1°. van onder roode met bruingrijs schild. 
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Deze zijn verreweg hel menigvuldigst met pokken bezet en worden zoo goed als alleen met 
de zwarte rotplekken aangetrotten. Zij zijn veel strijdlustiger dan de aan de buikzijde wille 
krabben, die een grijs of blauw schild hebben en grooter worden dan de roode. Veel zeldzamer 
zijn do krabben met lichtgroene buikzijde en donkergroen schild. Deze komen in geaardheid 
met de roode krabben overeen. • 

De roode en groene krabben worden dan ook door de jongens gebruikt, om er andere 
krabben mede te vangen. Dat ze vechtlustiger zijn dan de witte, blijkt wel bij een ontmoeting. 
De witte zal steeds wijken, de roode steeds in de gevechlspose gaan slaan. 

Hoewel de krabben bij ontmoeting dus niet op elkaar gesteld schijnen te zijn, vindt men 
er vaak tot twintig en meer bijeen, opgehoopt in de gaten, onder het blaaswier: krabbenesten 
door de jongens geheeten. Vooral bij kalm en mooi weer, wanneer eenige dagen lang de 
wind Zuid-West is geweest, ziet men ze overal boven op het blaaswier zitten, ook 's avonds 
tegen zonsondergang. Nauwelijks bemerken ze je, nauwelijks hoeren ze een voetstap of eenig 
geluid, of weg zijn ze en bij eiken stap hoor je, hoe ze zich laten vallen in de gaten. Daar vindt 
men vooral 's avonds tegen zonsondergang bij mooi, kalm weer de mooie puitalcn en de nog 
mooiere zaagaaltjes en over de bewierde steenen, vlak aan de kust, kleine botjes, aal en 
paling, soms een geweldig dikke, die met zijn donker onnavolgbaar lenig lijf, elke beweging 
een toonbeeld van kracht en sierlijkheid, over de bewierde steenen glijdt; of een gulzigen knor
haan, die roerloos, met zijn wijden bek open, hapt naar alles wat hem vóór komt. En dan 
telkens uit een gat een krab, vlug in schuinsche richting: komen ze elkaar tegen, dan houden 
ze vaak elkander een paar oogenblikken vast, om dan weer verder le marcheeren. 't Wordt 
dan al spoedig te donker om nog iets te onderscheiden. 

Elk jaar werpt de krab zijn schild af. De huid, die daar dan reeds onderzit, heeft in 
hel begin een bruinroode of donkergroene kleur, aan de binnenzijde ziel ze lichtgroen, of 
eigenlijk is 'I niet één huid, maar zijn het er reeds twee. Het heele dier is dan zoo week, 
dal men hel niel zonder le kwetsen zou kunnen opnemen. Hulpeloos zit het dan tusschen de 
steenen, zich goed mogelijk verbergende onder hel blaaswier, tot het weer wat steviger 
geworden is. 

Enkele krabben hebben de eigenaardigheid een groote en een kleine schaar te hebben. 
Ik dacht, dat de kleine een opnieuw aangegroeid lichaamsdeel is, waaruit zou het groot herslel-
lingsvormogen van het dier blijken. Echter werd mij meegedeeld, dat de krab dit herstellings
vermogen niet bezit, maar dat een kleine schaar een in ontwikkeling achtergebleven lichaams
deel is. Wat zal wel de waarheid zijn. 

Een krab, bij een schaar of poot vastgehouden, doet natuurlijk alle pogingen om los te 
komen. Soms gebeurt het, dan men ten slotte schaar of poot in de hand houdt, terwijl de 
sinjeur zich zonder dit lichaamsdeel verwijdert. Men vindt vermeld, dat dit afdraaien, dit in 
den steek laten van een lichaamsdeel een eigenschap van het dier is. Als dit nu zoo is, dan 
staal het evenwel vast, dal de krab niel dan in den uitersten nood tot deze zelfamputatie over
gaat. Een bewijs hiervoor mag het volgende zijn. Jongens nemen vaak een krab, binden haar 
om de eene schaar een louw en gebruiken haar dan zoo, om er andere krabben mede le 
vangen. Een zoodanig vastgebonden krab wordt vaak heftig heen en weer geslingerd on ik 
merkte zoo goed als nooit, dat zij haar schaar in den steek liet. 

Een krab, welks schild, op welke plaats dan ook stuk is, blijft niet lang meer leven. Een 
heel kwetsbare plek is ook aan de buikzijde daar, waar de punt van den omgeslagen staart 
eindigt. Wordt het dier op die plaats gestoken, dan is het onmiddelijk dood. De meeste 
krabben hebben op het schild geen enkele leekening, het heeft dus een egaal bruine, grijze, 
blauwe of groene kleur. 

Enkele exemplaren vertoonen evenwel op hel kopgedeolle .van hel schild mooie symme
trische witte figuren en een enkele maal zag ik op een grijs schild in liet midden een fraaie, 
roode, hartvormige vlek. 
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Van de krabben wordt verteld, dat zij zich ingraven in hel zand. Van de dieren hier, 
merkte ik zoo iets nimmer, wellicht, omdat de bodem te hard is. 

Wel verbergen zij zich graag tusschen het wier, dat vooral na een storm in groote hoeveel
heden langs de kust drijft en op de hoofden wordt geworpen. In verband hiermede nog een 
bijzonderheid. Wanneer het in den zomer flink uit hel Oosten gestormd heeft, vindt men in 
de wiermassa's op de hoofden soms een menigte insecten, vooral veel lorren, zelfs vond ik 
eens een meikever, alle insecten, die hier nimmer voorkomen. Zij zijn dus bepaald alkomstig 
uit de Oostelijke provinciën. Hebben ze wellicht, meegevoerd door den hevigen wind over de 
zee, het drijvende donkere wier voor land aangezien? Die diertjes schijnen intusschen goed 
tegen het zeewater te kunnen, want zijn ze opgedroogd, dan beginnen ze spoedig langs 
de steenen te kruipen. 

H. W. W. 

,"-

EEN EENVOUDIGE INRICHTING VOOR DE PROEF 
VAN INGENHOUSZ. 

iN voel leerlioeken vindt men nog de proef van Ingenhousz beschreven in de oor
spronkelijke oude inrichting: waterplanten in een bekerglas, daarboven een 
trechter om de zuurslofhellen le leiden in een reageerbuisje, dat weer liovcnop 
die trechter komt. 

Tegenwoordig doe ik het veel eenvoudiger. Ik neem een kookfleschje van 
een halven liter inhoud en doe daar brokjes 

waterplanten in. 't Hoeft niel altijd waterpest te zijn, 
mei vederkiuid gaat de ontwikkeling van zuurstof even 
snel. Men moet er echter wel om denken, kleine stukjes 
te nemen, stengelslukjes met één bladkrans, niet lange 
slierten. 

Dan vul ik hel fleschje geheel mei water en sluit 
het met een goede kurk, in 't midden voorzien van een 
glazen buisje, dat een centimeter of tien naar beneden 
in 't water reikt. Het fleschje wordt nu op een schoteltje 
geplaatst in de zon. 

Al heel spoedig ontwikkelen zich de zuurslofbellen 
en die verzamelen zich boven in do hals van 't fleschje. 
Hel water, dat door do zuurstof verdrongen wordt, loopt 
heel geleidelijk door 't glazen buisje langs de tlesch in 
't schoteltje. Na verloop van een paar uur is er reeds 
een zeer voldoende hoeveelheid /.uurslof verzameld. 

Om nu aan te toonen, dat 't ontwikkelde gas 
werkelijk zuurstof is, hebben we niet anders te doen, 
dan de kurk met 't glazen buisje van 't fleschje af 
te nemen en vlug een aangegloeid houlspaandertje in 
den hals te steken. Hel vlamt dan dadelijk prachtig op. 

Je kunt in plaats van 't glazen buisje ook een 
rietje of een stroohalm neipen, als ze maar luchtdicht 
in de kurk sluiten. 

JAC. P. TH. 

«-


